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***
Bin yol gider bir yere, 
Bir gider bine doğru. 
Her kesin yönü birdir, 
Her kes bir yöne doğru. 

Baktım, içimde çoktum,
 Çıktım çölüme, yoktum. 
Dünenden beri baktım,
 Sabahki güne doğru… 

Aar, gez, gör nerdeyim, 
Gizlinde, aşkardayım. 
Sen nerdesin, ordayam, 
Gelme, sen bana doğru.

*** 
Astarlar yüze çıktı, 
Yüzler taşa direndi. 
Kederler dize çıxdı, 
Yol yokuşa direndi. 

Hiç bilmedim ki, niye
Ömrüm kaldı şimdiye…
Daha bıçak kemiğe, 
Balta başa direndi. 

Gözden yitti son gemi, 
Kaldı deryaca gami. 
Geldi ayrılık demi,
 Gözüm yaşa direndi.

***
 Bahtına gün doğmadı, 
Endi guruba ömrüm. 
Bende mensiz yaşadı,
 Benim geribe ömrüm.

Gönlünü taşa verdi, 
Sevdi gömgöy otları.
 Hatıralar yeriydi, 
Yüreğimin çatları. 

Gözü neler görmedi, 
Neler çekmedi başı… 
Dost dediği yağıydı,
Düşmanıydı kardeşi. 

 Of… ömrüm, yazık ömrüm,
 Gedrini kimse bilmez.
 Bu öyle bir ömür ki,
Gittiyse, bir de gelmez…
*** 
Allah, bu ne sitemdi, 
Meni özüme gaytar. 
Kısmetimden kaçmışım, 
Alın yazıma gaytar. 

Sırrımı kuştan çıkart, 
Ağaçtan, taştan çıxart. 
Bu karlı kıştan çıxart, 
Güllü yazıma gaytar. 

Beni bu benden kopar, 
Ruhu bedenden kopar. 
Görsen lazımım, apar, 
Görsen lazımım, gaytar. 
***
Şirin, acı dostlarım, 
Sağ olun, ben de gittim. 
Ömrü-günü toplayıp, 
Dan sökülende gittim.

Sizi çok sevdim, bilin, 
Öldüm, sevinin-gülün. 
Bazen yığılın gelin 
Dalımca kende, gittim.  

Ta sözden mest olamam, 
Sözle nefes alamam. 
Ta size dost olamam, 
Allaha bende gittim. 
***
Dünya yaman soğuktu, 
İstiler, ay istiler. 
Başım üsten külekler,
 Estiler, ay, estiler.

Yordu meni o ki, var, 
Boş-bekara kaygılar.
 Temiz hisler, duygular 
Küsdüler, ay, küsdüler.

Ha dedim, yürek, korun, 
Çiçeksin, çiçek, korun. 
İndi de korun-korun 
Tütsüle, ay, tütsüle…

*** 
Darıkmışım seninçün, 
Ay temiz, ak yüreğim. 
Nerdesin, ay menekşe, 
Nergis, zambak yüreğim?

Kimdi sene taş atan,
 Kimden geldi hoş hatan, 
Aşkı kanına geltan, 
Göksü dağ dağ yüreğim?

Yeter ağlama, kiri 
Dedim mi, sevme şiiri, 
Ay bir zaman dipdiri, 
Ay sappasağ yüreğim?

Şimdi yan-yakıl bile, 
Şimdi çok sıkıl bile.
Mert Şahine Gönüle, 
Namert, alçak yüreğim?
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